
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΒΩΝ1 ΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ

Την Χριστιανικήν κοιναινίαν διέκρινε τής αρχαίας Ελληνικής, πλήν 
άλλων, καί ό περιορισμός παρ’ εκείνη τής έκδέσεως των τέκνων, δστις 
παρά ταΰτη ήτο απόλυτον των γονέων δικαίωμα. Όμιλά) περί περιορι
σμού, διότι καί έν τφ Χριστιανικφ Βυζαντινφ κόσμω, ως εκ τών νό- 
μων πληροψοροΰμεδα, δεν ήτο, δυστυχώς, σπανία ή έκδεσις τέκνων, είτε 
υπό πτωχών γονέων, είτε υπό τών έπιζητουντων ν’ άπαλλαγώσι τών 
καρπών τών ανόμων ερώτων των, εϊτε καί υπό δεσποτών δεωροΰντων 
άχδος τήν έκ δούλα»ν γυναικών άπόκτησιν τέκνων. Κλήμης π. χ. ό Άλε- 
ξανδρεύς όμιλεΐ διά τάς συγχρόνους του γυναίκας «αΐ τά μέν οίκοι κυϊ- 
σκόμενα έκτιδέασι παιδία, τους δέ τών ορνίθων ύπολαμβάνουσι νεοτ- 
τοΰς» * 2 3 * 5, καί έν τφ Θεοδοσιανφ δέ κώδικι ορίζεται δτι τό έκδετον μένει 
υπό τήν εξουσίαν του άναλαβόντος αυτό, δστις, κατά βοΰλησιν, τό κατα
τάσσει εις τήν τάξιν τών ελευθέρων ή τών δουλών3. Μετά ταΰτα τής έκ
δέσεως παιδιών μνείαν ποιούνται επί τής εποχής τοϋ ’Ιουστινιανού οί 
ΙΙανδέκται, καδ’ ους δεωροΰνται φονεΐς οί εν δημοσίοις τόποις έκδέτον- 
τες τά τέκνα των1, προς δέ καί αί Νεκραί τοΰ αύτοϋ βασιλέως, έν αις 
ορίζεται δτι οί άπαξ υπό τών δεσποτών έκ δουλίδων γεννηδέντες καί 
έκτεδέντες πρέπει νά μή έπιστρέφωνται εις τούς κυρίους των, αλλά νά 
είναι έλεΰδεροι φροντιζόντων διά τήν έλευδερίαν των τών κατά τόπους 
έπισκόπων καί τών έπαρχων °, διατάξεις έπαναλαμβανόμεναι βραδΰτερον 
καί έν μεταγενεστέροις νόμοις6,

' 'Υπό τον όρον άνηβοι νοούνται τά υπό τών αρχαίων ’Ελλήνων βρέφη καί 
παιδία καλούμενα ή οί κατά τούς Βυζαντινούς ινφάντες άνηβοιήπρό- 
ξ ι μ ο ι ινφάντες, ήτοι τά μέχρι τοϋ εβδόμου έτους παιδία. Βλ. Φ οι τ ί ο υ, 
Νομοκάν. τίτλ. Δλ κεφ. ΙΓλ (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κα
νόνων 1. 128).

2 Κλήμεντος, Παιδαγωγός βιβλ. Γλ κεφ. 4 (Migne,P. Ο. 8. 597).
3 Cod. Theod. 5. 9. 1 (Kruger).
i Πανδέκται 25. 3. 4.
5 Zach. v. Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur no- 

vellae 2. 180. 181.
6 Prochiron auctum, 34. 25 (Z a c h. v. Lingenthal, JGR. 6. 302) E- 

cloga ad Prochiron mutata 38. 9 (Z a c h. v. Lingenthal, ”Ενθ’ άνωτ. 4. 154), 
Epanagoge aucta 38. 55 (Zach. v. Lingenthal, ’Ένθ’ άνωτ. 4. 317), Βα
σιλικά 31. 6. 4 (έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 176), Άρμενοπούλου, Έξάβι- 
βλος 6. 6. 15.
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Έκ παραλλήλου δέ προς τούς, πολιτικούς νόμους, κατά τής συνή
θειας ταύτης αυστηρά καί ή εκκλησία έλάμβανε μέτρα όρίζουσα, ΐνα 
έπιβάλλωνται τά επιτίμια τών φονέων εις τούς εκθέτοντας τά τέκνα των ’.

Άπέρριπτον δέ τά γεννώμενα, ως λέγουσιν οι νόμοι, είς δημοσίους 
τόπους8, ήτοι είς τάς ρΰμας καί τά προαύλεια καί τάς εισόδους τών εκ
κλησιών 1 2 3.

Ταΰτα όμως κατ’ έξαίρεσιν ό κανών ήτο, ΐνα τό γεννώμενον, είς 
τούς κόλπους τής οικογένειας παραλαμβανόμενον, τυγχάνη πάσης έκ μέ
ρους τών γονέων, καί δη τής μητρός, στοργής καί έπιμελείας.

'Ως προ’) την τροφήν είς τά νήπια αί άρχαΐαι Έλληνίδες έδιδον μέλι, 
τούτο δέ συνήθιζον νά παρέχωσιν αί μητέρες καί κατά τούς μετά Χρι
στόν αιώνας. Έν επιστολή λ. χ. τού Βαρνάβα λέγεται' «πρώτον τό παι- 
δίον μέλιτι ειτα γάλακτι ζωοποιείται» 4 * 6, συνίστων δέ κατά τον Β'. μ. X. 
αιώνα καί οι ιατροί Χοιρανός καί Μοσχίων, ΐνα δίδωσιν είς τό άρτιγέννη- 
τον πρώτον «μέλι συμμέτρως έφθόν» χρίοντες δι’ αυτού τό στόμα τού 
παιδιού καί παρενστάζοντες χλιαρόν ΰδρόμελι °.

"Οτι την συνήθειαν ταύτήν θά συνέχισαν καί οί Βυζαντινοί ημών 
πρόγονοι, άποδεικνύει πρώτον ή μαρτυρία σχολιαστού τού Άριστοφάνους3 

καί δεύτερον τό ότι καί νΰν κατά τόπους αύτη έπικρατεΐ. ’Επί παραδεί- 
γματι είς τό χωρίον Φραγκάτα τής Κεφαλληνίας, ευθύς μετά την αποκο
πήν τού ομφαλίου λώρου, ή μαία συνηθίζει νά δίδη είς τό νεογέννητον 
κοχλιάριον μέλιτος7 8, έν Καρπάθορ δέ τό βρωμάτισμα, όπως λέγουσιν, 
ήτοι ή πρώτη τροφή τού γεννηθέντος, συνίσταται είς τήν παροχήν ολίγου 
μέλιτος, έφ’ ου έ'χει τριβή μοσχοκάρυον 8.

1 Ί,αιάνν οι τ ο ϋ Νηστεΰτοϋ, Κανονικόν (Ράλλη-Ποτλή, Σύντα
γμα 4. 443), Ματθαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχεϊον στοιχ. 
Γ. κεφ. Λ (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 6. 201). Πβ. καί Συντάγματος τόμ. 5. 148.

2 Πανδέκται 25. ο. 4. Ματθαίου Βλαστάρη, ”Ενθ’ άνωτ.
3 Zach. ν. Lingenthal, Imperatoris Justitiiani quae vocantur novel- 

lae 2. 180. 181, Epanagoge aucta 38. 55 (Zach. v. Lingenthal JGR. 4. 
154) Ίωάννου Νηστεΰτοϋ, Κανονικόν (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 443) 
Ματθαίου Βλαστάρη, ’Ένθ άν. Κατά νεωτέρους Νομοκάνονας τά παι- 
δία έρρίπτοντο «είς τήν πόρταν του παζαριού ή τήν ρούγαν» Νομοκάνων παρ’ 
Άγησιλάφ Σγουρίτσα κεφ. ρκζ'. σ. 192 καί βιβλιοθ. Βουλής άρ. 31 φ. 61β.

" Βαρνάβα, Έπιστ. 6 σελ. 17 (Hilgenfeld).
ό Σ co ρ α ν ο ΰ, Περί γυναικείων σ. 258. 12.15 (Rose), Μ ο σ χ ί ω ν ο ς, 

Περί τών γυναικείων παθών κεφ. 71. 72.
6 Είς Άριστοφάνους Θεσμοφ. στίχ. 504.
7 Π. Σ ε φ ε ρ λ ή, ’Απαντήσεις είς τά περί όμφαλοΰ ερωτήματα, Λαογρα

φίας 4. 323.
8 Μιχαήλ Μιχαηλίδο υ-Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρ

πάθου σ. 99.
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Φαίδωνος I. ΙΫουκουλε

Ή κυρία εννοείται έπειτα τροφή τοΰ άρτιγεννήτου, την οποίαν ευ
θύς αμέσως δεν παρεΐχεν ή μήτηρ, αλλά τροφός, ήτο τό γάλα ή Τούτο 
κατά φυσικόν λόγον, έλαμβάνετο παρεχόμενης τής θηλής, εις εξαιρετικός 
όμως περιστάσεις καί δι’ άλλου, φαίνεται, τρόπου, όστις ύπεμφαίνει τό 
κοινώς λεγόγενον ρωγοβύζι ή εν Πόντφ βνζορρώγιν ή εν Βογατσικφ Μα
κεδονίας τοίτσαν (τιτθίτσαν) τό Γαλλιστί άλλως biberon. Έν τφ βίορ δή- 
λα δή Θεοδώρου τού Τήρωνος παραδίδεται ότι ό πατήρ αυτού, ΐνα άπορ- 
φανισθέντα τον θρέψη, «πυρούς καθαίρων καί πτίσσων κριθάς άμφω τ’ 
έ'ψων άρμοδίως συν ΰδατι καί μέλιτι μιγνύς τό άρκοΰν, εις άγγεΐον ενέ- 
βαλλεν ύελούν, έχον έκτΰπωμα τιτθίου, όπερ τό βρέφος αντί μαστού συν- 
έχον τώ στόματι, καθάπερ γάλα τον χυμόν ήδέως έφείλκετο»1 2. ΤΗτο δε ή 
χρήσις τοΰ αγγείου τούτου πολύ παλαιοτέρα, άφ’ ου δ Μοσχίων (κεφ. 
116) λέγει ότι τό πόμα τότε έ'διδον εις τά παιδία «εις άγγεΐον ύέλινον εις 
ομοιότητα ρωγός πεπλασμένον καί τετρημένον, όπερ οί αγροίκοι σταφυ- 
λίδα προσαγορεύουσιν ή πατζουνάριον».

Μετά πάροδον μηνών τινων, συνήθως εξ 3, καθ’ οΰς δεν έδίδετο εις 
τό νήπιον στερεά τροφή 4 5, ήρχιζον αί μητέρες ή αί τροφοί να τω δίδο^σιν 
πρώτον μέν στερεωτέραν τροφήν άποτελουμένην από τρυφερά ψιχία εν
τός ύδρομέλιτος ή γάλακτος ή γλυκέος ή οίνομέλιτος, επειτα δέ ρόφημα 
από χόνδρον καί υδαρή πολτόν ή απαλόν άρτίσκον μέ οίνον βεβρεγμένον. 
Ταΰτα, ά'περ παραδίδουσιν ό Σωρανός καί ό Μοσχίων δ, έπιβεβαιοΐ καί 
ό Χρυσόστομος όμιλών περί μητέρων, «αΐτινες τό σκληρόν τοΰ άρτου 
συντρίψασαι απαλήν καί τρυφεράν, δίκην μυελού, τήν τροφήν έτοιμά- 
ζουσι» 6, ομοίως δέ καί δ συγγραφεύς τού βίου Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος, 
όστις ου μόνον όμιλεΐ διά σίτον καί κριθήν κοπανισμένην καί άναμεμι- 
γμένην μέ ύδωρ καί μέλι, αλλά καί διά παρεχόμενου άρτον σίτινον βε
βρεγμένον μέ λευκόν οίνον7, λέγεται δέ καί εν τοΐς νόθοις συγγράμ-

312

1 Κλήμεντος, Παιδαγωγός βιβλ. 1 κεφ. 6 (Migne, Ρ. G. 8. 201. 292. 301. 
304), Χρυσόστομος, P.G. 62. 740. Τό πρωτόχυτον γάλα, τό όποιον συνίστα 
ό Σωρανός (’Ένθ’ άν. 258. 22) καί ό Μοσχίων (κεφ. 73) νά μή παρέχω- 
σιν αμέσως από των μαστών των αί μητέρες ώς δύσπεπτου καί παχύ, εκαλείτο, 
τουλάχιστον κατά τόν Β'. μ. X. αιώνα, μάννα, (Κλήμεντος, Παιδαγωγός
’Ένθ’ άν. 300). Νυν έν Γορτυνίρ μάννα λέγεται τό ρωγοβύζι.

3 Α. Σ ι γ ά λ α, ’Ανωνύμου βίος καί άνατροφή τοΰ άγιου Θεοδώρου τοΰ 
Τήρωνος (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2. 225).

3 Σ ω ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 288. 13.
’ Χρυοόστομος, P.G. 63. 72.
5 Σ ω ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 288. 14 έξ. Μοσχίωνο ς, ’Ένθ’ άν. κεφ. 115.
6 Χρυσόστομος, P.G. 62. 740.
7 Α. Σ ι γ ά λ α, ’ΈνΟ’ άν.
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μασι τοΰ Χρυσοστόμου ότι αί μητέρες έτρεφον τά νήπια διά διαλελυμέ- 
νου δυσθρύπτου άρτου καί λειωθέντων καί βρασθέντων λαχανικών1.

Έπεκράτει δε τότε καί ή κακή συνήθεια, ήτις ήτο καί αρχαία 1 * 3, νά 
προσφέρωσιν εις τό στόμα τοΰ νηπίου την τροφήν άφ’ ού πρότερον τήν 
διεμάσων, τοΰθ’ όπερ προεκάλει τάς διαμαρτυρίας τών ιατρών. «Οί διά 
τών μασητών τής τροφής ψωμισμοί διά τήν συμπλοκήν τοΰ φλέγματος 
βλαβεροί» αναφωνεί ό Σωρανός3.

Σκόπιμον δ’ έθεωρείτο νά προσφέρεται κανονική καί ουχί πολλή 
τροφή εις τά νήπια, διότι αυτή ήμπόδιζε τήν κανονικήν τοΰ σώματος 
άνάπτυξιν 4 5.

Αί μητέρες, έφ’ όσον μάλιστα ήσαν πτωχαί, παρεΐχον τον ίδιον μα
στόν εις τά παιδία των, υπήρχον όμως καί πολλαί, αϊτινες είτε διά νά 
μή άποβάλωσι τήν γονιμότητα, ένεκα τοΰ θηλασμού, είτε καί προς πλού
του έπίδειξιν, προσελάμβανον ιδιαιτέρας προς θηλασμόν γυναίκας, αίτι- 
νες άλλοτε υπό τών συγγραφέων καλούνται μέ τον άρχαΐον όρον τίτ&αι, 
άλλοτε δε τροφοί καί άλλοτε άδιαφόρως είτε rίτϋαι είτε τροφοί °.

Καί ήγέρθησαν μεν διαμαρτυρίαι κατά τής συνήθειας ταΰτης, ήδη δ 
Πλούταρχος είπε «[δει δε] τα τέκνα τρέφειν τάς μητέρας καί τούτοις 
ύπέχειν τούς μαστούς» 6, δ δε Χρυσόστομος περί πλούσιας' «αλλά τίκτει 
παιδίον καί δίδωσιν αυτό έξω καί τήν φιλοστοργίαν διατέμνει δ τύφος» 7 8 

καί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος «είσί γάρ μητέρες, αΐ τίκτουσι μέν, ούκ 
έκτρέφουσι δέ, άλλ’ ώς είπεΐν εκτιθέασι ταΐς τιθηνοίς» s, παρά ταϋτα 
όμοτς έξηκολούθησεν αύτη συγκεραννυμένη κατά τοΰτο ότι υπήρχον καί

1 Μ i g n e, Ρ. G. 61. 751.

3 Θεοφράστου, Χαρακτήρες 20, Άριστοφάν οτς, Ιππείς 717, 
’Αθηναίος, ΙΒ'. 40. Πβ. καί Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογρα- 
φικά σύμμεικτα 3. 215.

3 Χωρανοΰ, Περί γυναικείων 288. 25 (Rose).

1 Κλήμεντος, Παιδαγωγός βιβλ. 2 κεφ. 2 (Migne, P.G. 8. 405).

5 Ώς γνωστόν, τίτθη είναι ή θηλάζουσα τό βρέφος, τροφός δέ ή μετά τόν 
απογαλακτισμόν αύτό έκτρέφουσα. Ό Σελεύκειας Βασίλειος έν τούτοις 
(P.G. 85. 576) όμιλε! διά γραίαν τίτθην καί ό Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ό ς, Έγκώμιον εις 
τήν μητέρα αύτοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 17) περί τίτθης ομοίως καταμυθολο- 
γούσης τό παιδίον.

* Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 5. Ό αυτός έτόνισεν (ένθ’ άν.) 
δτι αί τίτθαι καί τροφοί ύποβολιμαίαν τήν εύνοιαν έχουσι.

’Migne, Ρ. G 55. 572, πβ. καί τοΰ αύτοΰ, Migne, P.G. 58. 744.

8 Ευσταθίου, Παρεκβολαί 1438.25.
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

μητέρες, αΐτινες, μ’ δλον otl ειχον ιδιαιτέρας τροφούς, αύταί κυρίως 
έφρόντιζον νά περιποιώνται τά ίδια τέκνα \

Πόσον δέ πρέπον έθεωρεΐτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, ΐνα 
αυτή ή μήτηρ θηλάζη τό τέκνον της, δεικνύει καί ή προς την άρτι γεν- 
νήσασαν διδομένη ευχή, ΐνα τό άρτιτόκον μηδεμίαν άλλην καταδέχηται 
θηλήν, πλήν τής μητρικής 1 2.

Άφ’ οΰ τό θηλάζω δημωδώς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέ- 
γετο βυζάνω3, φυσικόν είναι νά δεχθώμεν δτι καί ή τίτθη θά εκαλείτο 
μέ λέξιν έκ τού ρήματος τούτου παραγομένην' ό'ντως δέ, ώς έκ μεταγε
νεστέρων κειμένων πληροφορούμεθα, αύτη έλέγετο, ώς καί σήμερον, βν- 
ζάοτρια, προς δέ καί παραμάννα 4 5, ώς καί σήμερον επ’ ίσης.

Ή τροφός άφ’ ετέρου, ήτις, τιϋηνος καί τιβήνη καλείται υπό των 
συγγραφέων °, δημωδώς έλέγετο βαβά 6, αν δ’ εκ τού πολυχρήστου αρσε
νικού τατάς, κρίνωμεν, καί τατά, ήν σήμερον ό λαός νταντάν καλεΐ.

Οί πρόγονοι ημών, ήδη από παλαιοτέρων χρόνων, μή καταβάλλον- 
τες τήν δέουσαν προσοχήν, προσελάμβανον ώς τίτθας καί βαρβάρους γυ
ναίκας, δι’ δ ό Πλούταρχος συνίστα, ΐνα αΰται είναι Έλληνίδες7, σήστα- 
σις, ήν βραδύτερον δ τε Σωρανός καί ό Μοσχίιυν8 έπανέλαβον προσθέ- 
σαντες μάλιστα δτι τάς προτιμώσι καί διότι έ'χουσι στοργήν προς τά θη
λάζομε να καί «χάριν τού τή καλλίστη διαλέκτφ έθισθήναι τό τρεφόμε- 
νον ύπ’ αυτών» 9.

Δεν ήτο δμως ή Ελληνική καταγωγή τό μόνον προσόν τής τίτθης· 
αύτη, κατά τά ιατρικά παραγγέλματα, άτινα πάντοτε δεν έτηροΰντο, 
έπρεπε νά μή είναι ούτε νεωτέρα τών εΐκοσιν ετών ούτε πρεσβυτέρα

314

1 Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ν ν σ σ η ς, Εις τόν βίον τής όσιας Μακρινής, Migne, 
P.G. 46. 961.

2 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αύτοΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 5. 11).’

3 Νήπια βυζάνοντα αναφέρει έν τή χρονική του διηγήσει (660. 17Β) ό Νι
κήτας Χωνιάτης, φέρεται δέ καί έν τή διηγήσει τοϋ ’Απολλώνιου Τΰρου 
(στίχ. 417) καί τό παιδίν έβΰζανεν.

1 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τΰρου στίχ. 416. 418. 426. 441 (W a- 
g n e r, Carmina Graeca medii aevi σ. 262).

5 Χρυσόστομος, P.G. 60. 530, Θ ε ο δ ιό ρ ο υ Προδρόμου, Τά 
κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Θ'. 395.

6 Δουλεΰω τά παιδία σου παρά βαβάν καλλίστην, Hesselin g-P e r n ο t, 
Poemes Prodromiqites I. 91.

7 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 5.
8 Μοσχίωνος, Περί γυναικείων παθών κεφ. 76.
9 Σωρανοΰ, Περί γυναικείων, 261. 3, 264. 12, 278. 8 (Rose).
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των τεσσαράκοντα', άνοσος, εύεκτεκοΰσα, συμμέτρους έχουσα μαστούς 
καί θηλάς, σώφρων, συμπαθής, άόργιστος καί καθάρειος. Έπ’ ίσης έπρε
πε νά μή μεθΰσκεται, διότι ή μέθη καί εις αυτήν βλάβην έπέφερε καί 
αιτία ύπνου εγίνετο, καί επομένως παραμελήσεως τοΰ βρέφους, καί, τό 
πάντων χείριστον, συνέτεινεν, ΐνα ενίοτε επικάθηται επί τοΰ παρακοιμω
μένου βρέφους καί άποπνίγη αυτό ή προξενή θλάσιν ενός μέλους αυ
τού 1 * 3. Τούτου έ'νεκα συνιστάτο, ΐνα μή ή θηλάζουσα συγκοιμάται μετά 
τοΰ βρέφους 3.

Τό ζήτημα δε τούτο τής μέθης τών μητέρων καί τροφών έφείλκυσε 
καί τής εκκλησίας τήν προσοχήν, ήτις καί τά δέοντα έπέβαλλεν επιτίμια. 
Ούτω, κατά Ίωάννην τον Νηστευτήν, ή κοιμηθεΐσα επί τοΰ βρέφους καί 
άποπνίξασα αυτό, ώφειλε νά άπέχη επί τριετίαν τής θείας κοινωνίας καί 
καθ’ δλον αυτό τό διάστημα νά μή κρεοφαγή ουδέ νά τρώγη τυρόν, κατά 
δε τον Βαλσαμώνα πικρώς έπετιμάτο ή διά τον αυτόν λόγον γενομένη 
αιτία τοΰ θανάτου τέκνου της4. Ή έπιτίμησις μόνον ήτο ήπιωτέρα, άν 
ή μήτηρ, ένεκα πολλοϋ κόπου, ύπνωττε βαθέως καί άσυναισθήτως επε- 
κοιμάτο επί τοΰ βρέφους ή, ώς λέγει ’Ιωάννης ό Νηστευτής, αν ό τοιοΰ- 
τος θάνατος επήλθεν «εξ επιβουλής τοΰ αντικειμένου» 5 6. Μανθάνομεν 
δ’ ότι επετιμήθη έκκλησιαστικώς καί μήτηρ, διότι, αντί γάλακτος, κατά 
λάθος, έδωκεν εις τό παιδίον της δηλητήριου φάρμακον3.

Έκ παπύρων τοΰ Α'. καί Β'. μ. X. αίώνος φαίνεται δτι έν Αίγύπτφ 
οι γονείς έδιδον εις τήν προσλαμβανομένην τροφόν ου μόνον τροφεία 
εις χρήμα, αλλά καί ανάλογου ποσότητα ελαίου, προς δε τή παρεΐχον καί 
τον ιματισμόν της 7 8 9.

”Αν τοιοΰτόν τι συνέβαινε βραδύτερον καί εις τάς Βυζαντινός χώ
ρας, δεν μάς λέγουσιν οί συγγραφείς, τό πράγμα όμως φαίνεται πιθανόν.

Μία τών κυρίων φροντίδων τής μητρός ή τής τίτθης ήτο καί ή σπαρ- 
γάνωσις τοΰ νηπίου, ήτις εγίνετο ή διά ταινιών, αΐτινες εκαλούντο με 
τήν Λατινικήν λέξιν φασκίαι ή φαοκέαι 8 ή καί διά ρακών ακόμη °. ”Ω-

1 2 αι ρ α ν ο ϋ, Ένθ’ άν. 260. 23 εξ.
3 Σ ω ρ α ν ο ϋ, Ένθ’ άν. 260. 23 έξ. 263. 13 έξ.
3 2 (Ο ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 281. 5.
4 Ί ω ά ν ν ο υ Νηστευτοΰ, Κανονικόν (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 4. 443)

Βαλσαμών εις τόν ΝΔ'. κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου (Ράλλη-Ποτλή, ’Ένθ’ 
άν. 4. 212).

3 ’Ιωάννης Νηστευτής καί Βαλσαμών, ’Ένθ’ άν.
6 Θ. Βαλσαμών, ’Ένθ’ άν.
7 Ρ. Οχ. 91. 15.
8 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυ

ζαντινών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. ΙΔ'. 106.
9 Σπάργανα- τά ίμάτια, κυρίως δέ τά ράκη, Σουΐδας.
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φειλον δέ τα σπάργανα ταϋτα, κατά τά ιατρικά παραγγέλματα, νά μή εί
ναι λινά, άλλα μάλλον μάλλινα καθαρά, τριών ή τεσσάρων δακτύλων 
πλάτους και ούχί λίαν τετριμμένα ’. Επειδή δέ ταϋτα εχρησιμοποιοΰντο 
προς δρθωσιν των μελών1 * 3, διά τοΰτο έπρεπε ν’ απαλλάσσεται αυτών 
βαθμηδόν τό ν ήπιον, μετά ώρισμένον χρόνον, δστις έκυμαίνετο μεταξύ 
τεσσαράκοντα καί εξήκοντα ημερών 3.

Προϊοΰσης τής ηλικίας τοΰ βρέφους καί τής οδοντοφυΐας αύτοΰ, 
έπρεπεν αί μητέρες μικρόν κατά μικρόν ν’ αύξάνωσιν τήν διδομένην τρο
φήν καί νά έλαττώνωσι τήν παροχήν τοΰ γάλακτος, ήρέμα οϋτω προβαί- 
νουσαι εις τον απογαλακτισμόν. Τό τοιοΰτον, κατά τούς ιατρούς, έπρεπε 
νά άρχίζη κατά τό τρίτον ή τέταρτον έξάμηνον4 * 6, δεν άμφιβάλλομεν δ’ 
δτι καί θά έφηρμόζετο, καθ’ ό'λου είπεϊν, εν τή πράξει °.

Ώμιλήσαμεν περί απογαλακτισμού κατά μικρόν επερχομένου, εκ των 
απαγορεύσεων δμως καί τών ψόγων φαίνεται δτι πολλαί μητέρες προέ- 
βαινον εις τούτον άποτόμως χρίουσαι τάς θηλάς με δυσώδεις ή πίκρας 
ϋλας ώς λ. χ. χολήν ή καί διαβάλλουσαι προς τά τέκνα τον μαστόνΒ' με- 
τεχειρίζοντο δήλα δή καί αί Βυζαντιναί οια καί αί σημεριναί μητέρες 
μέσα, αΐτινες, ΐνα από τών μαστών αυτών άπομακρύνωσι τά παιδία, έπα- 
λείφουσι τάς θηλάς αυτών διά χολής ή αλόης 7.

’Επειδή δ’ ό απογαλακτισμός έθλιβε, φυσικά, τό γαλουχούμενον8, διά

1 1 ίο go» ο 5, Περί γυναικείων 254. 5 έξ. ένθα ό συγγραφεύς εξηγεί τούς 
λόγους τής χρήσεως τοιούτων σπαργάνων. Πβ. καί Μοσχίωνος, Περί γυναι
κείων παθών κεφ. 68.

3 Kurt z-D r e x 1, Michaelis Pselli scripta minora σ. 79. 25.
3 Σ ω ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 285. 15 έξ.
1 Έν τή θυσία τοΰ ’Αβραάμ (στίχ. 377, Legrand) λέγει ή Σάρα δτι επί τρία 

έτη έθήλασε τόν ’Ισαάκ, δεν είναι δ’ άνήκουστον σήμερον καί επί τέσσαρα καί 
πέντε έτη νά θηλάζεται παιδίον. Ν. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαο- 
γραφικά σύμμεικτα 3. 215.

» Σ ω ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 289. 3 έξ. Μ ο σ χ ί ω ν ο ς, Περί τών γυναικείων 
παθών κεφ. 113.

6 Σ ω ρ α ν ο ΰ, ’Ένθ’ άν. 289. 14, Μ ο σ χ ί ω ν ο ς, ”Ενθ’ άν. κεφ. 114, 
Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. 261. 262, Τ a £ e 1, Eustathii opuscula 139. 29.

7 Ή πρός τόν σκοπόν τούτον χρησιμοποιούμενη άλύη λέγεται υπό τών κατοί
κων τής Κρήνης άλησμονίτης.

8 ΕΙτα γούν ή τελευταία 
γίνεται μεγάλη θλΤψις 
ή άπογαλάκτισίς του

Κωνσταντίνου Έρμονιακοϋ, Μετάφρασις τής Ίλιάδος τού 
Όμηρου στίχ. 2878 (Μαυροφρΰδου, Εκλογή μνημείων σ. 180).
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τοΰτο, προς διασκέδασιν αΰτοϋ, πολλά εντός των καλαθίσκων του εμε
τόν παιγνίδια ή

Καί, έν q> ό απογαλακτισμός έ'πρεπε να γίνεται τουλάχιστον μετά δι
ετίαν, καί δή κατά τήν άνοιξιν, καί ούχί, ως συνήΌιζον καί κατά τό 
φθινόπωρου * * 3, ΰπήρχον καί γυναίκες, αϊτινες έπετάχυνον αυτόν ποικίλα 
προς αποστροφήν τοϋ γάλακτος αυτών μεταχειριζόμεναι μέσα, καί}’ ών 
δμως, ως άδικουσών τά τέκνα, τά πρέποντα επιτίμια έπεβάλλοντο 8.

Αί μητέρες καί αί τροφοί, ΐνα καταπραΰνωσι τά κλαυάμυρίζοντα 4 5 6 * ή 
δυσυπνοΰντα παιδία, γνωρίζομεν δτι πολλάκι'ς, ως καί αί άρχαΐαι,τά έθε- 
τον εις τάς άγκάλας των καί καλυπτουσαι τό πρόσωπον αυτών διά τοΰ 
άκρου τοϋ φορέματος των, καί δεξιά καί αριστερά βαδίζουσαι, πρύς δέ 
καί ασμάτιά τινα αδουσαι, τά άπεκοίμιζον ψελλίσματά τινα καί προσηνείς 
λόγους λέγουσαι προς αυτά °.

"Αλλοτε, αντί επί των αγκαλών, τά εβάσταζον επί τών ώμων καί τά 
έκίνουν, τοϋ#’ δπερ όμως άπεδοκιμάζετο ί;.

"Αλλοτε, προς άποκοίμισιν, μετεχειρίζοντο τό λίκνον, τό κοννίυν ή 
κοννην ή ακάφην1 ή βαβάλιν8, δπως έ'λεγον, οπερ έπρεπε νά τοπο#ετήται

' X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 63. 330.

8 Σ ω ρ α ν ο ΰ, Περί γυναικείων 289. 18. Σήμερον έν Θράκη άπογαλακτί- 
ζουσι τά παιδία ευθύς μετά τό Πάσχα η κατά Σεπτέμβριον μήνα. Έ λ π ι ν ί κ η ς 
Σ τ α μ ο ύ λ η-Σ α ρ α ν τ ή, Θρακικά έθιμα- (Θρακικά 1. 137). Έν Σωζοπόλει 
μάλισια φρονοϋσιν δτι ό άπογαλακτισμός πρέπει νά γίνεται μόνον Σάββατον. Κ. 
Π α π α ί ω ά ν ν ο υ, Σύμμεικτα Λαογραφικά (Θρακικά 2. 180).

8 Βλ. Ί ω ά ν ν η ν Ν η σ τ υ τ ή ν παρά Migne, P.G. 88.1924.

4 Τοϋ παραδόξου χάριν άναφέρομεν τά έξης παρά Συντίπα (116. 6) κείμενα. 
«’Εάν έχη τις παιδίον μικρόν κλαϊον πολλά οΰδέν άλλο έστίν εις θεραπείαν κα
λόν είμή τά ώτα τής αλεπούς τοϋ κρατεΐν αυτά πάντοτε επάνω τοϋ παιδός». Φυ- 
λακτήρια πρός κατάπαυσιν τοΰ κλαυθμού βλ. έν τω ίατροσοφίφ τοϋ Σταφίδά, 
παρά Legrand, Bibl. Gr. vulg. 2. 22. 24.

5 X ρ υ α ό α τ ο μ ο ς, P.G. 47. 418, 49. 237. Σ ω ρ α ν ό ς, ”Ενθ’ άν. 284. 
13. 'Ο ’Αλέξανδρος Άφροδισιεύς, ’Ιατρικών άπορημάτων καί φυ
σικών προβηλμάτων τό A. (I d e 1 e r, Physici et medici Graeci minores 1. 42. 14) 
εξηγεί καί «διατί τά βρέφη αί τροφοί πρός ύπνον τρέπουσαι κινοΰσιν αυτά». Ό 
Μ ο σ χ ί ω ν κεφ. 101 συνίστα- «ήχοι τινι καί κολακεία πραΰνειν καί ουδέποτε 
αιτία τινί πτοεΐν».

6 Σ ω ρ α ν ο ΰ, Ένθ’ άν. 284. 25.

1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα των 
Βυζαντινών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. ΙΔ'. 106.

8 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου Τύρου στίχ. 423 (W a g n e r, Carmina 
Graeca medii aevi o. 262).
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παρά τήν κλίνην τής μητρός ή τής τροφοί) καί ή νά κείται επί τοΰ εδά
φους ή νά αιωρήται ή

Ή χρήσις των συνηίΗζομένίον εκφοβισμών καί ψόφων προς αποκοί- 
μισιν δεν συνιστάτο 1 2.

Καί ταΰτμ μέν κανονικώς' πολλαί όμως τροφοί, ΐνα άπαλλαγώσιν 
αγρυπνίας, συνήθιζον νά έπιφέρωσι κάρον εις τό παιδίον δίς καί τρις τής 
ημέρας αυτό λοΰουσαι, καθ’ ής συνήθειας, ά'τε άτονοΰσης τό σώμα, διε- 
μαρτΰροντο οι ιατροί 3 4.

Πολλαί επ’ ίσης μητέρες έπότιζον τά τέκνα των, ΐνα άποκοιμηθώσι, 
τό λεγόμενον άντισίκοτον, τό όποιον, άν, ώς πιστεΰομεν, δρθώς συνδέη 
ό Du Cange1 προς τό cicuta—herba venenosa, ήτο ναρκωτικόν ποτόν, 
ό σήμερον ύπνος υπό τών μητέρων καλούμενος.

Τήν παροχήν όμως αυτοϋ, διά τά βλαβερά αποτελέσματα, έκώλυσεν 
ή εκκλησία, ώς εκ τών Νομοκανόνων διδασκόμεθα. Ούτως εν τφ Κοτλε- 
ριανφ Νομοκάνονι άναγινώσκομεν' «οι ποτίζοντες τά βρέφη τό λεγόμε
νον άντισήκωτον εί μέν βαπτισμένον ή άβάπτιστον χρόνον ένα, μετά
νοιας ρ» 5 άπαγόρευσις επαναλαμβανόμενη καί εις μεταγενεστέρους Νο- 
μοκάνονας, έν οίς άναγινώσκομεν* «οι ποτίζοντες τά παιδία τους τά λε
γάμενα άντισΰκωτα χρόνον α μ ή κοινών ήσουν, εάν δέ ήτο άβάπτιστον, 
ουδέν έγκλημα» 6.

Τον κύριον δ'μως μέσον, δι’ ου αί Βυζαντινοί άπεκοίμιζον τά παιδία 
ήσαν τά βαυκαλήματα 7.

Τόπον τοιουτου αρχαίου βαυκαλήματος έχομεν8, όποΐά τινα δμως

1 Σ ω ρ α ν ο ϋ, Περί γυναικείων 281. 8, 284. 20, Μοσχίωνος, Περί τών
γυναικείων παθών κεφ. 104.

3 Σ ω ρ α ν ο ϋ, ’Ένθ’ άν. 284.14. Κατά τον Πολυδεύκη, (Όνομαστ. 
Θ'. 127) αί τροφοί προς άποκοίμισιν τών βρεφών έκαμνον χρήσιν κροτάλου καί 
σείστρου.

3 Σ ω ρ α ν ο ϋ, ”Ενθ’ άν. 274. 17, Ό ρ ε ι β α σ ί ο υ, Ιατρικών συναγωγών 
βιβλ. X. 7 (σ. 296. 2 εκδ. Daremberg).

4 ’Έπιθι τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cauge έν λ. άντισήκωτον.
’ Du Cange, ’Ένθ1 άν.
6 Νομοκάνων ΙΣΤ'. αίώνος εις χεϊρας Άγησ. Σγουρίτσα κεφ. ρπβ'. Τά αυτά 

λέγει καί Νομοκάνων τοΰ αΰτοϋ αίώνος κεφ. χκζλ (παρά Β. Βαγιακάκφ).
7 Οΰτω γοΰν ή φύσις πρός τά άσματα καί τά μέλη ήδέως έχει καί οίκείως 

ώς καί τά ΰπομάζια παιδία κλαυθμυριζόμενα καί δυσχεραίνοντα οΰιως κατακοι- 
μίζεσθαι, Χρυσόστομος, Ρ. G. 55. 156.

8 Ή Αλκμήνη καιακοιμίξουσα τά δίδυμά της τέκνα Ήρακλέα καί Ίφικλέα 
ψάλλει'

εΰδει1 έμά βρέφεα γλυκερόν καί έγέρσιμον ίίπνον' 
εΰδει5 έμά ψυχά, δΰ’ άδελφεω, εΰσοα τέκνα 
δλβιοι εύνάζοισθε καί όλβιοι άώ ϊδοιιε 

Θεοφάστου, Είδ. 24. 7.
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άσμάτια άποκοιμίζουσαι ελεγον αί Βυζαντινοί μητέρες, δυστυχώς, δεν 
γνωρίζομεν. Πάντως, κινοΰσαι τό λίκνον, ελεγον ναννίον' νιννίον ', δπό- 
θεν έν Πόντφ μέν νΰν τα βαυκαλήματα νιαννίη καλούνται καί τό κατα- 
βαυκαλίζω νιαννίζω, καί εν Θράκη νεννιάσματα * 2 καί τό ρήμα νενηάζω.

’Ίσως μόνον μεσαιωνικόν βαυκάλημα ν’ άπηχοΰσιν οί έξης στίχοι τής 
Άχιλληΐδος

κοιμήσου τέκνον μον καλόν, ψυχής παρηγοριά 
ανάπαυσες τον γήρονς μου, πνοή μου και ζυεή μον 3

"Ινα δε άδιατάρακτος είναι δ ύπνος των παιδιών, αι φιλόστοργοι μη
τέρες καί αί ευσυνείδητοι τροφοί έφρόντιζον ν! άπομακρΰνωσι τάς επί 
τοΰ προσάιπου αυτών έπικαθημένας μυίας4 5, νά έπικαλυπτωσι δέ αυτά 
προς προστασίαν των οφθαλμών από τής έπηρείας ίσχυροϋ φωτός ή άπο- 
μάκρυνσιν παντός αντικειμένου δυναμένου νά έπιφέρη βλάβην εις τό 
τρυφερόν πρόσωπον °. Ύπήρχον μάλιστα καί αί ευσεβείς μητέρες, αιτι- 
νες δεν άπήρχοντο προς ύπνον, αν μη πρότερον κατεσφράγιζον τά κοι- 
μώμενα τέκνα των διά τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ6.

"Οταν τά νήπια ήρχιζον πλέον νά περιπατώσι, τότε έφρόντιζον αί 
γυναίκες νά ΰποβοηθώσι τό βάδισμα αυτών μεταχειριζόμεναι ΰπότροχον 
δίφρον 7, οστις δι’ όλης τής Βυζαντινής περιόδου θά έχρησιμοποιεϊτο, άφ’ 
ου καί σήμερον ακόμη είναι έν χρήσει·, στρατούλα κοινώς λεγόμενος, πονρ- 
πατήρα έν Άδριανουπόλει, παρπατοϋαα έν Κύπριο, τρέχτες έν ΙΙόντω καί 
άζύγνρας έν Ρόδιο.

Συχνά τά κείμενα μάς πέριγράφουσι τρυφεράς σκηνάς μεταξύ γο
νέων καί νηπίοιν, καθ’ ας τά τελευταία περιβάλλουσι περί τον τράχηλον 
έκείνων τάς χεΐρας καί τους κατασπάζονται 8 ή καί πλήττουσι τάς μητέ-

’ Ναννίον νυννίον επί τοΐς παιδίοις καιαβαυκαλουμένοις φασί λέγεσθαι. 
‘Η σν χ ι ο ς. Τό σημερινόν δήλα δή νάννι, νάννι.

2 Ελπινίκης Σ τ α μ ο ΰ λ η - Σ α ρ α ν t ή, ’Από τά Θρακικά έθιμα 
(Θρμκικά 1. 137-139) Πβ. καί τά σημειούμενα υπό ’Αστεριού Ζ ή κ ο υ εις 
Θρακικών τόμ. 1. 210.

3 Άχιλληΐς Ν στίχ. 305, L. 224 (Hesseling).
4 Τ a f e 1, Bustathii opusc. 181. 47.
5 Σωρανοϋ, Περί γυναικείων 281. 1.
6 Θεοδώρου Στουδίτου, ’Επιτάφιος εις την έαυτοϋ μητέρα (Μί- 

gne, P.G. 99. 888).
7 Σωρανοϋ, ’Ένθ' άν. 287. 20, Μοσχίωνος, ’Ένθ’ άν. κεφ. 112.
8 Μ ι χ α ή λ ψ ε λ λ ο ϋ, Έγκιόμιον είς ·τήν μητέρα αΰτοΰ καί τοΰ α ΰ- 

τ ο ΰ, Εις τήν θυγατέρα Στυλιανήν πρό ώρας γάμου τευλετήσασαν (Κ. Σ ά θ α, 
Μεσ. Βιβλ. 5. 17. 75).
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320 Φαίδωνος I. Κουπουλέ

ρας γελώσας1 ή και μετεωρίζονται ύπ’ αυτών μετ’ επιφωνημάτων* * 3 η 
καί κλαίοντα έρωτώνται διά τοϋ «τί σοί έστιν, τέκνον μου, ΐνα τί κλαίεις 
καί στενάζεις;»3.

Ούδ’ ελλείπουσιν αί μαρτυρίαι δτι πολλάκις οι γονείς, προς μέν τά 
νήπια συστέλλοντες τά χείλη έπόππυζον 4, προς αυτά δ’ δμιλοϋντες έχρη- 
σιμοποίουν λέξεις οΰχί πλήρεις καί Έλληνικάς, αλλά συγκεκομμένας καί 
παιδικάς 5.

Όποΐαί τινες δ’ ήσαν αί παιδικαί λέξεις, ή, ώς λέγει ό Ψελλός, «τά 
των παιδιών ιδιώματα» 6 δυστυχώς δεν μάς λέγεται' ό Χρυσόστομος μό
νον μάς λέγει απλώς δτι άνεφέροντο εις τροφήν καί εδέσματα καί πό- 
ματα 7, ό δε I. Τζέτζης μάς παραδίδει σαφώς δτι επί τών χρόνων του τά 
παιδία, ώς τό πάλαι καί νϋν δέ, τον άρτον έλεγον μαμμάν 8.

’Αλλά καί τό αντίστροφον συνέβαινε' πολλοί δήλα δη γονείς καί αυ
στηροί προς τά παιδάριά των έδείκνυντο επιπλήττοντες καί άπειλούντες, 
έν δέοντι, αυτά, χάριν διορθιόσεως, άκολουθοΰντες εν τούτφ καί τάς δια- 
ταγάς τών αγίων ’Αποστόλων τάςλεγοΰσας' «μη ευλαβείστε αυτοϊς έπι- 
πλήσσειν, σωφρονίζοντες αυτά μετά έμβριθείας» 9. «ΙΙεριέλε τό φίλτρον τό 
άκαιρον», αναφωνεί καί ό Χρυσόστομος10 * *, διότι δ ευθύς εξ αρχής μετ' 
έπιμελείας άνατραφείς ουδέποτε γίνεται κακός11, έν ω παιδία, τά δποΐα 
πταίοντα δεν ήθέλησαν νά τιμωρήσωσιν οί γονείς των πολλάκις καί εις 
θάνατον κατεδικάσθησαν 13.

«Στύφετε δέ αυτά καί δαρμοΐς καί ποιείτε υποτακτικά» λέγουσιν αί 
διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων Is, αί φιλόστοργοι δμως μητέρες, πριν νά 
φθάσωσιν εις τάς μάστιγας, τών οποίων έπανειλημμένως γίνεται μνεία,

' Χρυσόστομος, P.G. 47. 323.
* Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Τφ επί τών κρίσεων (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 

411. 412). Τά επιφωνήματα ταΰτα λέγονται νΰν ταχταρίσματα έν Ρόδφ, 
τόπους δ’ αυτών βλ. έν Λαογραφίας 11. 680).

8 Fonrmy et Leroy, Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Φιλαρέτου, 
Βυζάντιον 9. 165. 14.

4 Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Προοίμιον εις τόν έξηγηθησόμε- 
νον Ιαμβικόν κανόνα, Migne, Ρ. G. 136. 669.

"Χρυσόστομος, P.G. 62. 678.
“Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ϋ, Εις την θυγατέρα Στυλιανήν (Κ. Σάθα, Μεσ. 

Βιβλ. 5. 65).
7 Χρυσόστομος, ’Ένθ’ άν.
8 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες Χιλ. Δ'. Ίστορ. 3 στίχ. 835.
8 Κλήμεντος Ρώμης, Διαταγαί των αγίων ’Αποστόλων, P.G. 1. 821.

10 Migne, P.C. 64. 697.
11 Migne, P.G. 62. 672.
15 Migne, P.G. 63. 765.
13 Κλήμεντος Ρώμης, ’Ένθ’ άν. 1. 824.
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ήρκούντο εις άπειλάς εν λόγοις, έπιζητούσαι δήθεν ιμάντας καί σχοινιά, 
Ϊνα μαστιγώσωσι τά άτακτοϋντα παιδία 1 ή, προς έκδήλωσιν μελλούσης 
έκρήξεως θυμού, δάκνουσαι τούς δακτύλους των χειρών 1 * 3 * * ή καί έπιδει- 
κνύρυσαι τήν παλάμην εις δήλωσιν δτι θά πλ.ήξωσι δι’ αυτής, εάν δεν 
παύσωσιν άτακτοϋντα 3.

Γνωστόν είναι δτι τά παιδία άρέσκονται εις τήν άφήγησιν μύθων, 
τοιούτων δ’ όντως εύρεΐα έγίνετο χρήσις κατά τήν απασχολούσαν ημάς 
περίοδον. ’Ήδη Κλήμης ό Άλεξανδρεύς όμιλε! διά τά γραΐδια, τά παρη- 
γοροϋντα τά κλαίοντα παιδία διά μύθων *. ό Ίουλιανός δέ αναφέρει τίτ- 
θας μύθους αφηγούμενα?°, ομοίως δέ καί ό Χρυσόστομος6, μετ’ αυτόν 
δέ καί ό ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλος7, καί ό Χορίκιος8 * καί βραδύτερον ό 
Ψ ελλάς1'.

Κατά τής άφηγήσεως των μύθων τούτων, τούς οποίους πολλοί Βυ
ζαντινοί συγγραφείς χαρακτηρίζουσιν ως φλυαρίας, ό δέ ’Αλεξάνδρειάς 
Κύριλλος (ενθ’ αν.) ως άθλια, δδωδότα καί άκαλλέστατα μυθάρια, έστρά- 
φησαν οι πατέρες τής εκκλησίας, άπαιτοΰντες, ΐνα λέγωνται προς τά 
παιδάρια ούχί οί επιβλαβείς, άλλ’ ωφέλιμοι μύθοι10 11, έξ ής μαρτυρίας συμ- 
περαίνομεν δτι ήθελον, ΐνα γίνεται χρήσις διηγημάτων τής Π. καί Κ. 
Διαθήκης. ’Όντως δέ, ως μάς πληροφορεί δ Ψελλός, ή μήτηρ του δεν 
άφινεν αυτόν καί τήν αδελφήν του νά καταμυθολογώνται υπό τής τρο
φού, άλλ’ αυτή τούς διηγείτο τήν ιστορίαν τού ’Ισαάκ προς σφαγήν πο- 
ρευομένου καί τού ’Ιακώβ ευλογίαν παρά τού πατρός λαμβάνοντος υ.

Ποιον ήτο τό περιεχόμενόν των εις τούς Βυζαντινόπαιδας άφηγου- 
μένων μύθων άκροθιγώς γνοίρίζομεν. Τούς ωμίλουν δήλα δή αί τροφοί

1 Χρυσόστομος, P.G. 56. 151.
3Χρυσόστομος, P.G. 55. 71.
3 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 114. 6. Έκ τοϋ σχήματος τούτου έλαβε τήν αρχήν 

αυτής καί ή σημερινή απειλητική φρ. «θά σοΰ δείξω γώ», κυρίως θά σοϋ δείξω 
ύψώσας τήν χεϊρα, εις δήλωσιν τοϋ δτι θά σέ πλήξω δι’ αυτής.

1 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Λόγος προτρεπτικός πρός "Ελληνας κεφ. 4. 67. 1 (σ. 51 · 
10 Stahlin).

° ’Ιουλίαν ο ΰ, Πρός Ηράκλειον τύν Κυνικόν 204.
6 Χρυσόστομος, P.G. 62. 478, 63. 95.
7 Migne, P.G. 76. 872.
8 X ο ρ ι κ ί ο υ, Έπιθαλάμιος εις Ζαχαρίαν 84. 1 (Forster-Richtsteig). 
“Μιχαήλ Ψε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα αυτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ.

Βιβλ. 5. 17).
ι° Βλ. Migne, P.G. 21. 956.

11 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον είς τήν μητέρα αυτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 5. 17).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 21
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περί Λαμιών *, ομοίως δέ καί περί δρακόντων, οΐτινες άλλοτε έλάμβανον 
μορφήν ανθρώπου καί άλλοτε δφεως μικροΰ ή μεγάλου, δρχοΰμενοι καί 
γυναίκας αρπάζοντες8. Έκ διηγήσεως μάλιστα τοΰ Φραντζή, μανθάνομεν 
ότι επί τό άστειότερον διηγούντο καί περί δΰο σπανών, οΐτινες αμοιβαίος 
έζήτουν ν’ άπατήσωσιν άλλήλους* 3.

"Οτι παρά Βυζαντινοΐς περιεφέροντο Αίσώπειοι μϋθοι είναι πολλα- 
χώς μεμαρτυρημένον4, ουδαμοϋ δμως λέγεται, δσον εγώ γνωρίζω, οτι 
τοΰτους άφηγοΰντο προς τα παιδάρια αί μητέρες καί αί τροφοί.

Οί αρχαίοι μΰθοι γνωρίζομεν οτι ήρχιζον διά τοΰ «ουτω ποτ’ ήν» ή 
«ήν ουτω γέρων καί γραΰς», παραπλήσια δέ θά ήτο καί ή αρχή τών Βυ
ζαντινών μύθων, άφ’ ου καί σήμερον ακόμη κατά παρόμοιον τρόπον άρ- 
χίζομεν τήν άφήγησιν, διά τοΰ «μια φορά καί έ'ναν καιρό ήταν . ... » 
ή «κάποτε κι’ έ'ναν καιρό ήταν» (Αίνος).

Σήμερον πολλά παραμυθία τελειώνουσι διά τής φράσεως «μήτ’ εγώ 
ήμουν εκεί, μήτε σείς νά τό πιστέψετε» 5. "Οτι ουτω θά έτελείωνον πολ- 
λάκις καί τά Βυζαντινά παραμυθία συμπεραίνω εκ τοΰ οτι ό Μιχαήλ Γλύ
κας 6 γράφων οτι ό πρεσβΰτερος Έπιφάνιος διισχυρίζετο οτι ό μυστικός 
δεΐπνος εγένετο εις τήν οικίαν Ίωάννου τοΰ Ζεβεδαίου, προσθέτει' «και 
ως οΰκ ήμην εκεί μηδέ πιστεύσης μοι» καί ό I. Τζέτζης γράφων οτι δ 
Πλάτων παρά τοΰ Δίωνος ήγόρασε βίβλους Φιλολάου καί Σοόφρονος καί 
τάς τοΰ Φιλολάου αντί εκατόν μνών, προσθέτει'

την Σώφρονος ονκ οϊδα δε ον γειρ εκεί παρήμην 7 8

"Οταν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έν παιδίον εκλαιε συνεχώς 
καί έζήτει νά τοΰ δώσωσί τι, οί γονείς, άποκρύπτοντες τό ζητοΰμενον, 
προέτεινον έπειτα κενάς τάς χεϊρας λέγοντες* ιδού ούδέν έχομεν 8 σχήμα 
τό όποιον καί σήμερον εις παρομίαν περίστασιν επαναλαμβάνεται. Έάν 
δμως τά παιδία ήσαν καθ’ δλου δύστροπα καί ανήσυχα καί συνεχώς 
κλαυθμυρίζοντα, τότε αί μητέρες καί τροφοί κατέφευγον εις διάφορα

'Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Ένθ’ άν.
3 Κεκαυμένο υ, Στρατηγικόν 81 (Wassiliewskij-Jernstedt).
3 Γ. Φραντζή, Χρονικόν 152. 2 έξ.
4 Βλ. Ρ. W e n d 1 a n d, De fabellis antiquis earnmque ad Christianos pro- 

pagatione.
3 Ούτως έν Έομουπόλει Σύρου, Πελοποννήσω, Αϊνιρ καί Ρόδω. Έν Δαρδα- 

νελλίοις τό παραμύθιον τελειώνει διά τοΰ «ήμταν κι’ εγώ κι’ έκανα σεργιάνι»-, 
έν δέ Φιλιππουπόλει «ήμαν κι’ ίγώ καί σάς τοΰ είπα».

6 Μ ι χ α ή λ Γλυκά, Βίβλος Χρονική 396. 13.
1 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες χιλ. ΙΑ', ίστορ. 362. 1004.
8 Χρυσόστομος, P.G. 60. 27.
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φόβητρα' ή λοιπόν ειλκον προς τά άνω τάς βλεφαρίδας ή διέστρεφον τό 
πρόσωπον 1 ή έφόρουν, κατά παλαιάν συνήθειαν, διάφορα προσωπεία ή 
παρουσίαζον πρόσωπα σάκκον ένδεδυμένα 3 καί τά τοιαΰτα.

Άντιστρόφως πολλαί μητέρες θέλουσαι νά πείσωσι τά παιδία των 
δτι δσα αντικείμενα ένόμιζον φοβερά δεν ήσαν πράγματι τοιαΰτα, τά 
έπεδείκνυον εις αυτά καί τούς τά εδιδον νά τά κρατήσωσι, προσθέτου- 
σαι δτι ουδόλως ήσαν φοβερά4. Επ' ίσης οσάκις παίζοντα επί πολύ άπε- 
μακρΰνοντο τοϋ οίκου, έφρόντιζον αί μητέρες διά των υπηρετών νά τά 
έκφοβίζωσι καί νά τά άναγκάζωσι νά επανέλθωσιν εις την οικίαν των, 
άφ’ ου, πλήν άλλων, διέτρεχον καί τον κίνδυνον, παρασυρόμενα διά πλα
κουντίων καί τρωγαλίοιν υπό των άνδραποδιστών νά πωληθώσιν εις μα
κρύ νάς αγοράς 5.

Έκτος τούτου, προς εκφοβισμόν, επέσειον αί Βυζαντινοί, ώς καί αί 
άρχαΐαι Έλληνίδες, διάφορα μορμολύκεια, όμιλοΰσαι διά την μορμώ, τύν 
σημερινόν βορβόλακαν ή βουρβονλακαν6 * 8 9 * * * 13 καί την Λάμιαν"1, προς δέ καί 
την υνύσκελιν8 ή όνοακελίδα9 ή τό όνοοκελικόν δαιμόνων10 ή δνοσκελάν'\ 
τον σημερινόν δήλ1 α δή άναακελάν^2.

Νΰν εν Θεσσαλίμ βαβοντσας καί έν Κωνσταντινουπόλει μπονμπον- 
ταης λέγεται φάσμα, τό όποιον επικαλούνται προς εκφοβισμόν τών παι
διών, ούδεμία δ’ αμφιβολία δτι τούτο είναι ό τών Βυζαντινών βαβον- 
τσίας13 ή βαβοντσικάριος, δαιμόνιον κατά τά δωδεκαήμερα έπιφαινόμε-

1 Χρυσόστομος, P.G. 60. 365.
3 Χρυσόστομος, P.G. 49. 73. 226, 55. 316, 63. 808.
3 Χρυσόστομος, P.G. 62. 92.
1 Χρυσόστομος, P.G. 62. 330.
3 Χρυσόστομος, P.G. 57. 191, 63. 654.
6 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Λόγος προτρεπτικός πρός τούς "Ελληνας κεφ. 6 (Migne, 

P.G. 8. 172), Χρυσόστ ομος, P.G. 47. 434, X α κ ε λ λ ί ω ν ο ς, Θεοδώρη
του επισκόπου Κύπρου έπιστολαί έπιστ. λβλ σ. 25, Παλλαδίου *Ε λ ε ν ο υ- 
π ό λ ε ω ς, Διάλογος ιστορικός, Migne, P.G. 47. 31, ’Ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ή ς, 
Άλεξιάς 62. 5.

’Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Έγκώμιον εις την μητέρα αΰτοϋ (Κ. Σάθα, Μεσ. 
Βιβλ. 5. 17), Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ α ν. Είρήν. στίχ. 758.

8 Ευσταθίου, Παρεκβολαί 1704. 41.
9 Σχολιαστής Άριστοφ. Έκκλ. 1056.

1 ’ A. V a s s i 1 i e ν, Anecdoda ΟταβοοΙιγζβηΠηα 326
" Διαθήκη τοΰ Σολομώντος, Migne, P.G. 122. 1320.

13 Βλ. Ν. Πολίτου, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκελάδων 
(Λεξ. Άρχ. 5. 30), A. Κ ο ρ α ή, Σημειώσεις εις Ησύχιον σ. 62. "Επιθι καί τό άρ- 
θρον άνασκελάς έν τφ ιστορική) λεξική) τής νεωτέρας 'Ελληνικής.

13 Βλ. Τό 'Ελληνικόν γλιοσσάριον τοΰ Du Cange έν λ.
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νον’,μέ το όποιον άναμφιβόλως καί τά παιδία των θά έφόβιζον οι Βυζαν
τινοί. "Αν δε λάβη τις ύπ’ οψιν δτι τό βαβούτσης είναι ό αρσενικός υπο
κοριστικός τύπος τού βανώ = γραία 1 2 3 4, έξ ου εξειλίχθη τό βαβονταικος 3, 
τότε θα δειχθή δτι τα βαβούτσας ούδέν άλλο είναι ή ό γέρων, 6 μπα
μπούλας, με τον όποιον συνηθέστατα καί σήμερον ακόμη έκφοβίζομεν 
τά παιδία. Τέλος προς εκφοβισμόν των Βυζαντινών παιδιών έπεκαλοΰντο 
καί τούς μέλανας καί κακοειδεΐς Αιθίοπας Α, τούς σημερινούς Άράπηδες.

“Οτι τά αθύρματα άποτελοΰσι μίαν των κυρίων τέρψεων των παι
διών εις δλους τούς λαούς καί εις δλους τούς αιώνας είναι περιττόν καί 
νά άναφέρωμεν ενταύθα. Καί τά Βυζαντινά λοιπόν παιδάρια 5 ού μόνον 
προς διασκέδασιν επαιζον εντός τού οϊκου με τάς τροφούς, τούς ομήλι
κος καί τάς θεραπαινίδας6, αλλά καί ιδιαίτερα μετεχειρίζοντο αθύρματα, 
προς την ηλικίαν καί τό φΰλον αυτών ανάλογα 7 8. Ήσαν δέ ταΰτα είτε 
σείστρα, είτε σφαΐραι εντός καλα.ϋίσκου τιθέμενοι, είτε αστράγαλοι3. Προς 
τούτοις τά άρρενα έ'χαιρον παίζοντα με πήλινα οχήματα καί πήλινους 
ίππους καί δνάρια πήλινα υπό ονηγών οδηγούμενα 9 ή κατασκευάζοντα

1 Ίδ. την διατριβήν Τί έ.στιν Βαβουτσικάριος τοΰ Μιχαήλ Ψελλοΰ (Κ. 
Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 571-2) δστις έπλησίασε πρός την ορθήν ερμηνείαν τής προε- 
λεύσεως τής περί τοΰ δαιμόνιου δόξης, τό όποιον άναμφιβόλως σχετίζεται μέ τάς 
μεσαιωνικάς μεταμφιέσεις. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 2. 1253 σημ. 1 καί 1262, 
Φ. Κουκουλέ, Καλλικάντζαροι, Λαογραφίας τόμ. 7. 324 έξ.

2 Μ ι χ α ή λ Ψ. ε λ λ ό ς, Ένθ’ άν. «από γοΰν τής βαβοΰς ό βαβουτσικά
ριος παρά τοΐς πολλοΐς άνεπλάσθη». Καί τήν μ π άμπ ω ένιαχοΰ σήμερον επικα
λούνται ώς φόβητρον.

3 Ό τύπος πιστοποιείται παρά Θ ε ο φ ά ν ε ι, Χρονογρ. 175. 3 (πβ. καί 
τούς Συνεχίζοντας τόν Θ. ε ο φ ά ν η 135. 2). Βλ. καί Ν. Πολίτου, 
’Ένθ’ άν. 1253 καί Κ. Άμαντον έν Β. Ζ. 28. 16.

4 ’Ιωσήφ Β ρ υ ε ν ν ί 0 υ, Κεφάλαια επτάκις επτά σ. 86 (έκδ. Βουλγάρεως)

δ Πρόκειται ένταΰθα διά τά ηλικίας μέχρις επτά ετών δέν αναφέρω επομέ
νως πάντα τά παιδικά παίγνια, περί ών άλλως τε έγραψα έν τφ ήμερολογίω τής 
Μεγάλης Ελλάδος τοΰ 1935 σ. 353 έξ. ένθα καί παραπέμπω τόν αναγνώστην.

° Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ΰ, Εις τήν θυγατέρα Στυλιανήν προ ώρας γάμου 
τελευτήσασαν (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 64).

7 Κλήμεντος, Λόγος προτρεπτικός πρός τούς "Ελληνας, Migne, Ρ. G. 8. 
225, Χρυσόστομος, P.G 59, 26.

8 Χρυσόστομος, P.G. 55. 450, 61. 38, 63. 174. Παρ’ Ήσυχίω άναγι- 
νώσκομεν πλαγγών κήρινόν τι κοροκόσμιον, σφαίρα, καλαθίς.

9 Χρυσόστομος, P.G. 59. 440. Έν παπύρφ τοΰ Α'. μ. X. αίώνος καί 
έν ιδιωτικά) λογαριασμό) (Ρ. Οχ. 736 III 59) σημειοΰται- παιγνίων καί επουρίων 
(=ίππαρίων) παίδων ήμιωβέλιον.
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μέ χώμα καί λίθους οικιακούςως τά 'Ομηρικά παιδάρια* * 3 * *, ή καί παί- 
ζόντα συρίκτραν 3.

Των κορασίων, έφ’ δσον ήσαν μικρά, κυρία παιγνίδια ήσαν άφ’"ένδς 
μέν αί πλαγγόνες αί λεγόμενοι κοροκόομια4 καί ννμφαι0 η νυμφικά6 * 
καί μέ την παιδικήν λέξιν νινιά 1 ή καί νένυι 8 9.

Κατεσκευάζοντο δ’ αί πλαγγόνες αυται είτε εκ κηροϋ, είτε εκ πηλοϋ, 
εϊτε καί εκ γιιψου ° καί ενεδΰοντο μετά μεγάλης έπιμελείας10 11.

Ιΐρός τοΰτοις αί κόραι έπαιζον καί τά πεντάλιθα, τά όποια, ως μάς 
παραδίδεται, εκαλούντο καλαλλάτσια, ήτοι καλολαλλάκια 11.

Ώς δέ εις πλείστας εκφάνσεις τοΰ βίου των Βυζαντινών πάμπολλαι 
έπεκράτουν προλήψεις, οΰτω καί περί τών παιδιών προκειμένου. Αί μητέ
ρες καί αί τροφοί εις έκαστον βήμα έ'βλεπον καί μίαν πονηράν δύναμιν 
την ύγιείαν ή την ζωήν τοΰ παιδίου έπιβουλεΰουσαν, την επήρειαν τής

'Χρυσόστομος, Ρ. G. 57. 318, Γρηγόριος Θ ε ο λ ό γ.ο ς, Ρ. G.
35. 881.

3 Ίλ. Ο. 360-4.
3 ΙΙουλλολόγος στίχ. 630 (W a g n e r, Csrmina Graeca medii aevi σ. 198).
1 K λ ή μ ε ν τ ο ς, Λόγος προτρεπτικός πρός "Ελληνας κεφ. 4. 58. 1 (σ. 45. 

22, Stahlin) φέρεται δέ καί παρ’ Ήσυχίφ· κλαγγών κήρινόν τι κοροκόσμιον.
® ’Ιουλία νοϋ σ; 427. 10 (Hertlein), X ρ υ σ·ό σ τ ο μ ο ς, P.G. 59. 440. 

κύρη' νύμφη, ήν ταϊς παρθένοις έπεμπον καί δαγύς' κουράλλιον’ νύμφη λευκόκη- 
ρος' πλαγγόνες- αί τών παιδιών νύμφαι G. Goetz, Corpus gloss. Latinorum· 
Τέως εν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας ή πλαγγών έλέγετο τ ό ν' ν φ’.

6 Ό σχολιαστής τοΰ ανωτέρω χωρίου τοΰ προτρεπτικού τοΰ Κλήμεντος σελ. 
314. 20 (Stahlin)

1 Οί 2 υ ν ε'χ ί ξ ο V τ ε ς τ ό ν Θ ε ο φ ά ν η 91. 20. Έν μεσαιωνικοΐς Έλληνο- 
λατινικόίς γλωσσαρίοις φέρεται’ νανίον pupus (Βλ. A. Κ ο ρ α ή, Γαλλογραικικόν 
λεξίκόν σ. 32). Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange, έν λ. νι- 
νίον. Σήμερον έν Μαδύτφ καί Τήνφ ή πλαγγών λέγεται ν ι ν ί.

8 Έντέΰθεν καί ή παροιμιώδης φρ. «νένους παίζειν» ’Λ ο έ Ο α, ’Αρχιεπι
σκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας έλεγχος τής τών αρχιερέων μιαιφονίας (Α. Π α- 
παδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 264. 24). Διά τό νένος ί, 
Glotta 10.15.

9 Κ λ ή (ί εν το ς, Λόγο, προτρεπτικός πρός "Ελληνας, ’Ένθ’ άν. καί Σχο- 
λιαστ. τόΰ χωρίου τούτου. Χρυσόστομος, P.G. 59. 440 καί 'Ησύχιος έν 
λ. πλαγγών.

10 Χρυσόστομος, P.G. 59. 440.
11 Σχόλια εις I. Τζέτζου Ζ'. χιλ. 255 (Cramer, Anecdota Oxoniensia III. 

369). Νΰν έν Κρήτη λαλλάτσι λέγεται ή πάραθαλασσία ή παραποταμία ψή
φος, ήτις τελευταία καί π ο τ α μ ο λ ά λ λ α τ σ ο ν λέγεται έν ΙΙόντω, ένθα φέρε
ται καί τό αλαφρό λ άλλατσον σημαίνον 6,τι καί τό κοινόν άλαφρόπε- 
τρα. Αί λέξεις έκ τοΰ αρχαίου λ ά λ λ η τοΰ δηλοΰντος τον παρά τάς δχθας ποτα- 
μοΰ ή θαλάσσης λίθον, δστις καί λαλλάριον πολλαχοϋ νΰν. λέγεται.
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οποίας προσεπάθουν διά διαφόριον μαγικών μέσων ν’ άποτρέψωσιν. Έ- 
ςήρτων λοιπόν, προς άποσόβησιν τής βασκανίας, περίαπτα από τοϋ λαι
μού των παιδίοον 1 ή περιεβαλλον αυτόν, τας χεϊρας * 3 ή τους πόδας 3 διά 
κοκκίνου στήμονος ή βεβαμμένου νήματος, βάμματος καλούμενου4 5, ή έξ
ήρτων από τής χειρός κώδωνας ή από τοΰ αύχένος πάλιν χρυσά ή αργυ
ρά ή εξ άλλης ύλης σελήνια, τής πρώτης εξαρτήσεως υπό έξορκισμών συν- 
οδευομένης ή άπολείξεως τοΰ μετώπου διά τής γλώσσης °, ’Άλλοτε μάλι
στα περίαπτα έξήρτων εκ των δίφροιιν τών νηπίων ή καί ετοποθέτουν εις 
τούς κοιτωνίσκους αυτών 6.

Άς σημεύοθή δ’ ενταύθα δτι ή χρήσις τοϋ βεβαμμένου στήμονος 
καί τών κωδωνίσκων μαγικήν είχε την αρχήν, άφ’ ού τό κόκκινον νήμα 
καί ό ήχος τών κωδοόνων συντελοΰσι προς αποτροπήν τών δαιμόνων καί 
τής δαιμονικής έπηρείας 7. Βάμματα επ’ ίσης έξήρτων οί άρκτοτρόφοι

' Χρυσόστομος, P.G. 49. 196.
3 Χρυσόστομος, P.G. 61.106. Βασίλειος μ η τ ρ ο π. Καισα

ρείας, Εις Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν παρά Bast εις Γρηγόριον τον Κορίν 
θιον σ. 874.

3 Έν τφ 'Ελληνική) γλωσσαρίιρ τοϋ Du Cange, έκ χειρογράφου λεξικού, 
άναγινώσκομεν' περιάμματα’ τά κατά τούς τράχηλους καί τούς πόδας βεβαμμένα 
κλωσμάτια, άτινα αί γυλ'αϊκες περιάπτουσι. Διά τήν περίδεσιν της κρόκης εις τόν 
βραχίονα ή τούς πόδας βλ. W. Deonna, Quelques croyances superstitienses de 
la Grece ancienne, έν Revue des etudes Grecques 42. 169 έξ. καί P. W ο 1 t e r s, 
Faden uud Knoten als Amulet έν Archiv f. Religionswiss. 1905 σ. 1—22 τοϋ πα
ραρτήματος.

1 Εϊδομεν ανωτέρω δτι γίνεται λόγος διά κλωσμάτια βεβαμμένα. Διά τήν 
χρήσιν τών χρωματιστών νημάτων είς τά μαγικά βλ. ’Α ρ τ ε μ ι δ ώ ρ ο υ, Όνει- 
ροκρ. 1. 77. Και ό Β α λ σ α μ ώ ν, Εις τόν ΞΑ'. κανόνα τής έν Τρουλλω XT'. Οί
κουμεν. Συνόδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.444) όμιλεΐ διά τοιαϋτα βάμματα. 
Όμοίως καί μεταγενέστεροι Νομοκάνονες τά άναφέρουσι λέγοντες δτι κανονίζον
ται «όσοι βάμματα ήγουν μετάξια ή κάνουρες είς τά παιδία ή είς τά ζωά τους έπι- 
θέτουσι διά βασκαμόν» (Νομοκάνων παρ’ ’Αγησιλάιρ Σγουρίτσρ. σελ. 40, Νομοκ. Χρι
στιανικής αρχαιολογικής 'Εταιρείας άριθ. 2359 φ. ΙΟβ καί Ν. Πολίτου, Μάρ
της έν Λαογρ. συμμείκτοις 2. 213—214. Σήμερον έν Ρόδφ, προς αποφυγήν τής βα
σκανίας, δένεται ή κεφαλή τοΰ παιδιού καί τής λεχοϋς μέ πολύχρωμα υφάσματα. 
Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Τά κατά τήν γέννησιν, Λαογραφικά σύμμεικτα 3. 219.

5 Χρυσόστομος, P.G. 61. 106, Βασίλειος μητροπ. Καισα
ρείας, Είς Γρηγόριον Ναζιανζηνόν, ’Ένθ’ άν. σ. 874. Ίδ. καί λεξ. Ζ ω ν α ρ ά, 
έν λ. έ π ά σ μ α τ α. Καί νϋν έν Ήπείρω αί μητέρες πρός θεραπείαν τού πονο
κεφάλου τών νηπίων ή τής βασκανίας, λείχουσι τρις τό πρόσωπον αύτών.

6 Θεοδώρου Στουδίτο-υ, ’Επιτάφιος είς τήν εαυτού μητέρα, Μί- 
gne, P.G. 99. 885.

7 Ε. S a m t e r, Geburt, Hoehzeit und Tod 62. 75. 188 καί Στ. Κυρία- 
κ ί δ ο υ, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς λαογράφος- Λαογραφίας 11. 637 ένθα καί 
ή λοιπή βιβλιογραφία.
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από τής κεφαλής καί τοϋ σώματος τής άρκτου καί ταϋτα μετά τών τρι
χών έ'διδον, αντί αμοιβής, εις τάς προληπτικάς μητέρας, αΐτινες δι’ αυ
τών έκάπνιζον τά τέκνα των προς αποτροπήν τής βασκανίας ή τοΰ πυ
ρετού, πρόθυμοι πάντοτε, διά τον αυτόν λόγον, νά τοποθετώσιν επί τών 
νώτων τών άρκτων τά φίλτατα1.

”Ας προσθέσωμεν δ’ δτι καί σήμερον θεωρείται υπό τών μητέρων 
αποτρεπτικόν τοΰ πυρετοΰ τό κάπνισμα τοΰ πάσχοντος παιδιού διά τρι
χών άρκτου 8, δτι εν Καρυαΐς τής ’Ανατολικής Ρο^μυλίας, προς προφΰλα- 
ξιν, τής λεχοΰς αυτήν τήν φοράν, εξαρτώσιν από τοΰ λαιμοΰ αυτής ται
νίαν λευκήν καί έρυθράν έφ’ ής είναι ερραμμένα διάφορα αργυρά νομί
σματα 1 2 3 *, καί δτι εν Κουρέντοις ’Ηπείρου κατά τής βασκανίας εξαρτώσι 
δακτυλίδιον από τοΰ λίκνου τοΰ παιδιού.

Έν τφ έθνικφ ημών έ'πει δ Διγενής, φονεΰσας λέοντα, θέλει νά τοΰ 
άποσπάση τούς δδόντας καί τούς όνυχας τοΰ δεξιοΰ ποδός, ΐνα, ως λέγει,

φορέοωμεν αντονς φημι, τόν πάγκαλον υιόν μον1

"Οτι ούχί προς στολισμόν, άλλ’ ως περίαπτον θά άπεκρεμώντο οι 
όδόντες εξάγεται εκ τοΰ δτι προς τον αυτόν σκοπόν κατά τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους έγίνετο χρήσις δδόντος λύκου 5, καί σήμερον δέ εις διά
φορα μέρη ως λ. χ. τήν ’Ήπειρον 6 καί Άδριανούπολιν 7.

1 Ζ οι ν α ρ ά ς, Εις τόν ΞΑ'. κανόνα τής έν Τρούλλίρ ΣΤ', οίκουμ. Συν
όδου (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 445). Μετάξια ώς φυλακτήρια αναφέρει καί Νο- 
μοκάνων τοϋ ΙΖ'. αίώνος, Ν. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκάνονος, Λαο
γραφίας 3. 387.

2 Ώς λ. χ. έν Άδριανουπόλει, Κύπρφ, Λέσβω, Ηωαννίνοις. Πβ. καί Β. 
Schmidt, Der bose Blick und ahnlicher Zauber im neugriechischen Volks- 
kunde (Neue Jahrbucher f. das klass. Altertum 31. 596). Καί οί ’Αλβανοί τής 
’Αττικής θέτουσιν έντός τών φυλακτηρίων τών παιδιών των τρίχας άρκτου, έν Σι- 
σανίφ δέ τής Μακεδονίας κατά τής βασκανίας μεταχειρίζονται τμήμα ούρ&ς άρ
κτου. Κατά ’Αλέξανδρο ν τόν Τραλλιανόν(1. 437, Puschmann) «λέ- 
γουσι καί έκ τής γένυος τής τράγου εϊ τις λαβών τρίχας περιάψει τφ πάσχοντι, 
ϋαυμαστώς {ίεραπεύειν δύνασθαι τεταρταϊον».

8 Λουλουδοπούλου, ’Ανέκδοτος Συλλογή Καρυών σ. 135. Ή χρήσις 
νομισμάτων ως προβασκανίων παρά Βυζαντινοϊς μαριυρεΐται πολλαχοΰ, περί τού
των όμως δεν πρόκειται ένταΰθα.

Η Βασιλείου Διγενοΰς ’Ακρίτου Λόγοι, λόγος Γλ 105 (Legrand).
5 ’Έχουσι τά όδόντια ή τα όμμάτια τοϋ λύκου ώς διά φύλαξιν, ώς ληροΰσι, 

Ν. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον Νομοκάνονος, Λαογραφίας 3. 385.
6 Κ. Β α ρ ζ ώ κ α, Συλλογή, Ζωγράφειος ’Αγών 1. 16. ’Βν Σισανίφ Μα

κεδονίας κατά τής βασκανίας μεταχειρίζονται όδόντα άγριοχοίρου.
7 Ά σ τ ε ρ ί ο υ Ζ ή κ ο υ, Δεισιδαιμονίες καί βασκανίες τοϋ Ίλντιρίμ τής

Άδριανουπόλεως, Θρι^κικά 1. 453.
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’Αλλά και άλλα μέσα προς αποτροπήν τής βασκανίας μετεχειρίζοντο 
αί τροφοί, ώς μανθάνομεν εκ τού Χρυσοστόμου' μεταβαίνουσαι δήλα δή 
αΰται εις τα λουτρά έλάμβανον διά τοΰ δακτύλου βόρβορον και δι’ αυτού 
έχριον τοΰ προσφιλούς τό μέτωπον πρόληψις, ήτις θά έπεκράτει καθ’ 
δλους τους αιώνας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, άφ’ ου κατά μέν τον 
παρελθόντα αιώνα την αναφέρει ό Pouqueville ως επικρατούσαν έν 
ΓΙελοποννήσφ 1 * 3, νϋν δέ υπάρχει έν Ήπειρο.), ’Ανατολική Κρήτη3 * καί 
Κρήνη1.

Γρηγόριος ό Θεολόγος έν τφ Μλ λόγιο αυτοϋ εις τό άγιον βάπτισμα3 
όμιλε! διά την χρίσιν φλιών «διά τών αναίσθητων φυλάττουσαν τά πρω- 
τότοκα». Πιθανώς υπαινίσσεται ό ιεράρχης ενταύθα την χρίσιν τών οι
κιών διά ράμνου, ήτις, ώς έκ τών λεξικογράφων καί σχολιαστών μανθά
νομεν, άπέτρεπε τάς μαγείας καί την βασκανίαν6.

Φόβητρον τών μητέρων κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήτο ή Γελ- 
λώ 7. Τό δαιμόνιου τούτο επίστευον οτι έπνιγε τά νεογνά άμα τή γεννή
σει των ή κατά τό διάστημα ενός έτους άπ’ αυτής8 ή οτι ήρπαζεν αυτά 3.

1 X Q υ σ ό σ τομος, P.G. 61. 106. Διά τήν χρησιμοπο ησιν τοΰ βορβόρου 
κατά τοΰ πονηρού οφθαλμού βλ. S. Seligmann, Der bose Blick utid Ver· 
wandtes II 3!) έξ.

8 Pouqueville, Voyage en Moree A'. 262. Otto J a h n, Tiber den 
Aberglauben des bosen Blicks bei den Alten (Sachsis. Gesell. 1885 o. 82).

3 Έν Κρήτη, πρός αποτροπήν τής βασκανίας, άλείφουσι μέ αιθάλην τό όπι
σθεν μέρος τοΰ άριστεροΰ ιό ιός τοΰ παιδιού.

Ί Έν Κρήνη αί μητέρες, πρός αποτροπήν παντός κακού, έπαλείφουσι τό μέ
τωπον τών τέκνων των μέ αιθάλην ληφθεϊσαν έκ κλιβάνου, έν Ίνεπόλει δέ τοΰ 
Πόντου ποιοΰσιν ομοίως οίίτως, άλλ’ ΐνα γίνη, ώς πιστεΰουσιν, τό παιδίον εύρω
στοι1. Πβ. ΆρχεΙον Πόντου 1. 225.

° Migne, P.G. 36. 400.
6 Βλ. λεξικόν Φωτίου έν λ. ράμνος, Σχολιαστή ν θηριακών Νικάνδρου 

σιίχ. 860, Ε. S a m t e r, Geburt, Hochzeit und Tod σ. 74 καί Στ. Κυρία κ ι
δού, Παρατηρήσεις εις τάς Χιακάς παραδόσεις Στ. Βίου, Λαογραφίας 8. 478.

7 Καί σήμερον σψζεται τό όνομα τοΰ δαιμόνιου μετά τών σχετικών περί αύ- 
τοΰ προλήψεων, υπό διάφορα παρηλλαγμένα ονόματα, Ν. Πολίτου, Τά ονό
ματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκελάδων Λεξ. Άρχ. 5. 25. Περί Γυλλοΰς βλ. 
Ν. Πολίτου, ΝΕΜ. 176-7. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen 
101, Vassilievskij, έντή Έφημερίδι τοΰ Ρωσσικοΰ Υπουργείου τής Έκπαι- 
δεύσεως (1889) τόμ. 263 σ. 369—71.

8 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Περί Γιλλοΰς (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 572. 573).
° Γελλώ, ήν γυναίκες τά νεογνά παιδία φασίν άρπάζειν, 'Ησύχιος. Ή εκ

κλησία, ώς έκ τών μεταγενεστέρων Νομοκανόνων φαίνεται, άνεθεμάτιζε τούς πι
στεύοντας είς τήν Γελλιό. «Καί τοΰτο πλάνη τοΰ διαβόλου είναι καί μην πιστεύ
ετε οτι αί Γελλοϋδαι νά άναρροφοΰσι τό αίμα τών βρεφών καί νά τά θανατώνουν»
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ΓΙαιδοπνίκται ομοίως έθεοιροΰντο καί οι μάγοι, ως ό άγιος Κυπριανός ή
Επ’ ίσης έπεβούλευόν τά νήπια καί αί στρίγγλαι, τάς οποίας εφαν- 

τάζοντο ως γραίας πτερωτάς, αΐτινες έθήλαζον τά βρέφη άπορροφώσαι 
πάσαν αυτών την υγρότητα. Τά ούτως ασθενικά καί ατροφικά παιδία 
έκάλουν τότε Γιλλόβρώτα* 1 * 3.

Προς προστασίαν εννοείται των παιδιών άπήγγελλον αί μητέρες εξορ- 
κισμούς, ών τά λόγια γνωρίζομεν 3.

Τά δυστυχή μικρά, ατινα, ώς επίστευον, ύπέκειντο εις την επήρειαν 
τών πονηρών πνευμάτων καί δυνάμεων, ειχον καί τον ειδικόν προστάτην 
των, τον άγιον Στυλιανόν τον Παφλαγόνα4 * 6, τον όποιον καί σήμερον 
μετά τής αγίας Μαρίνης υπέρ τών τέκνων των επικαλούνται αί μητέρες °· 
Τοϋ παραδόξου δ’ ένεκα άναφέρομεν δτι ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
μνείαν ποιείται καί αγίων «ο'ϊ εΐκουσι παιδαρίων άίτήμασι» β, υπονοών 
πιθανώτατα την περί αγίου Γεωργίου καί τοϋ σφουγγάτου διήγησιν, περί 
ής βλέπε δσα αλλαχού έγραψα 7.

Περί τής σωματικής έπιμελείας καί ρυθμίσεως τών παιδιών κατά 
τούς μεσαιωνικούς χρόνους ελάχιστα, δυστυχώς, γνωρίζομεν. Άπηγορεύ- 
ετο π. χ. παλαιότερον νά κατακλίνωσι καί καταδεσμώσι τά βρέφη επί 
σανίδων, δπως έπραττον οι Θράκες καί Μακεδόνες, ϊνα γίνωσι πλατέα 
τά περί τον τράχηλον καί τό ΐνίον μέρη, συνιστάτο, ΐνα τό προσκεφάλαιον

χ 2017 Έθν. Βιβλ. 'Αθηνών κεφ. χορ'. ΙΖ'. αίώνος" «οί λέγοντες δτι αί στρίγγλαι 
είσί καί μορά καί Γελλοϋν καί στέργουν αυτά καί λέγουν δτι αληθή είσιν ανά
θεμα» χ. Χριστιαν. Άρχαιολ. Έταιρ. 2359 110“ . Τά αυτά έν Νομοκάνονι παρ’ 
Άγησιλάφ Σγουρίτσα κεφ. ρμδ'. σελ. 165, ΙΣΤ'. αιών. Κατά μεταγενέστερον επ’ ίσης 
Νομοκάνονα (βιβλ. Βουλής 83 φ. 46β) «οί λέγοντες δα στρίγγλαις είσί καί μωρά καί 
Γυλλοϋ καί στέργοντες ταϋτα καί κρατοϋσιν αληθινά είσιν ανάθεμα».

1 Στ. Κ υ ρ ι α κ ί 8 ο υ, Ένθ’ άν. σ. 480.
3 Μ ι χ α ή λ Ψ ε λ λ ο 0, Περί Γιλλοΰς (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 5. 357) Η α>-

άννου Δαμασκηνού, Περί στριγγών (Migne, Ρ. G 94.1064), W a c h s- 
m u t h, Das alte Griechenland. im Neuen σ. 78,. N. Πολίτου, NEM. a. 183 έξ. 
Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο ,υ, "Ενθ1 άν. 479. 480.

8 Πβ. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, ’Ένθ’ άν. σ. 576 έξ. ’Έπιθι καί διαθήκην Σο- 
λομώντος, Migne, P.G. 122. 1336.

1 Πβ. την ακολουθίαν τοϋ αγίου Στυλιανού καί Ν. Πολίτου, Ώκυτύκια, 
Λαογραφικά σύμμεικα 2. 313. 314. Καί σήμερον ό άγιος Στυλιανός θεωρείται σω- 
τήρ τών βρεφών δταν μάλιστα τά τέκνα μιας οικογένειας άποθνήσκουσιν, όνομά- 
ζουσι τό τελευταΐον γεννηθέν Στυλιανόν 5) Στυλιανήν, διά νά γίνη στϋλος καί 
έδραίιομα τοϋ οίκου.

6 Ν. Πολίτου, Ένθ’ άν. σ. 316.
6 Τ a f e 1, Eustathii opuscula 170. 75.
7 Φ. Κουκουλ έ, To σφουγγάτον τοϋ αγίου Γεωργίου, Ήμερολ. τής Μεγά

λης Ελλάδος 1936 σ. 281 εξ.
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αυτών είναι πεπληρωμένον μαλλιού ή απλού χόρτου, τά δέ σκεπάσματα 
των είναι ελαφρότερα ή βαρύτερα, άναλόγως τής ώρας τοΰ έτους, καί τό 
δωμάτιον συμμέτρως θερμόν, νά γίνεται δ’ έν ανάγκη καί κωνωπείων 
χρήσις1.

Προς τούτοις άπηγορεΰετο ή χρήσις συχνών λουτρών, καί δή εν 
καιρφ νυκτός s, καί συνιστάτο ν’ άποφεύγωσιν αί μητέρες καί τροφοί την 
πρόωρον βάδισιν τών παιδιών, ήτις πολλάκις ως αποτέλεσμα είχε την 
διαστροφήν τών σκελών αυτών.

Προετρέποντο επ’ ίσης αί τροφοί νά μή κρατώσι συνεχώς εις τάς 
άγκάλας τά παιδία, αλλά καί νά τά άφίνωσι νά περιπατώσιν, ΐνα μή γί- 
νωνται ασθενικά * * 3.

Τέλος, ώς προς τά φορέματα, μανθάνομεν δτι οί πλούσιοι ενέδυον 
τά παιδία των με μεταξωτά φορέματα, περιέβαλλον δέ περί τον τράχη
λον αυτών χρυσά μανιάκια καί χρυσά περί τούς βραχίονας ψέλλια1.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

' Σ οι ρ α ν ο ΰ, ΓΙερί γυναικείων σ. 250. 17 έξ., 257, 274. 15 έξ. 286. 21 εξ. 
Μ ο σ χ ί ω ν ο ς, Περί τών γυναικείων παθών κεφ. 69.

3 Ό Μ ο σ χ ί ω ν, κεφ. 86 συνίστα νά λούωνται τά παιδία άπαξ καί, έν 
ανάγκη, δίς τής ημέρας.

3 Χρυσόστομος, P.G. 60. 378.
Χρυσόστομος, P.G 55. 55, 62. 181.
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